
Geen oplossing zoekplaatje Schoolreisje Duitschland (2) 
 
Het zoekplaatje ‘Schoolreisje naar 
Duitschland’ was waarschijnlijk te oud 
om nog namen op te leveren.  
 
Erg jammer, maar we plaatsen hem 
op onze site en misschien komt er 
toch nog eens ergens een oplossing 
vandaan. 
 
 

 
Zoekplaatje op weg naar de kerk 

 
Voor het nieuwe prentje hebben we 
een 'op weg naar de kerk' foto 
gekozen.  
Hoewel de twee personen in de 
voorhoede bekend zijn (Bart van de 
Wert en Gerrit de Leeuw) zijn we 
benieuwd of iemand ons de namen 
van de achterhoede weet te melden. 

 
 

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas 
 
p/a Greffelingsestraat 23 | Johan de Jong tel. 56 1557 
6626 AN  ALPHEN (Gld) | Ben van Dijk tel. 56 1942 
 | Jan van der Voort tel. 56 1632 
Elke donderdagavond in Dorpshuis | Adrie van Hoogstraten tel. 56 2425 
de Hucht van 20.00 tot 22.00 uur | 
  |  
RegioBank 91.84.97.752  | email: wham@alphenaandemaas.com 
KvK nr. 11069033  | www.alphenaandemaas.com 

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas 

Nieuwsbrief                                     Oktober 2011 
 
Op weg naar de kerk 
 
Oude foto's…… We zijn er steeds naar op zoek. Uit 
het tijdperk dat er nog bijna niemand een fototoestel 
had, zijn deze plaatjes zeldzaam. Soms kwam men 
op de foto als er een ansichtkaart van het dorp werd 
gemaakt. Iedereen kwam dan uit zijn huis naar 
buiten, voorbijgangers stapten van hun fiets of 
stopten hun ritje met het paard. Een andere keer 
werden de complete gezinnen gefotografeerd, in de 
tuin voor of achter hun huis. En dan was er zo af en 
toe een schoolfotograaf. 
 
 

Een heel apart soort foto's zijn de kiekjes die werden 
'geschoten' van mensen die op weg waren naar de 
kerk. Voor de fotograaf was dit een mooie 
gelegenheid veel mensen te knippen. Lopend, op de 
fiets, of soms zelfs op de bromfiets. Er waren nog 
vrijwel geen auto’s.  
 
Een week of wat later hingen deze foto's dan bij de 
winkelier voor de winkelruit en kon iedereen binnen  
zijn of haar afbeelding uitzoeken. 
 

 
In onze verzameling zijn verschillende van deze 
foto's te vinden, en ze zijn erg waardevol, want soms 
zijn het de enige afbeeldingen die er van personen 
zijn. Cornelis van de Wert, de starter van onze 
verzameling, plakte ze vaak bij de bidprentjes om zo 
het beeld compleet te maken. 
 
Wij willen dit graag voortzetten en vragen u nog 
eens te kijken in oude fotoalbums of er van deze 
prentjes tussenzitten. Meld het ons, en wij maken 
graag een scan om het plaatje voor de toekomst te 
bewaren. 
 



Moord in Alphen 
 
De film over De Bende van Oss is volop in het nieuws. Onze dorpsgenoot 
Gerard Rooijakkers, gaf in de tv-serie Andere Tijden een uiteenzetting over 
hoe deze situatie zo kon ontstaan in een kleine plaats als Oss. Veel mensen 
uit Alphen zullen geïnteresseerd zijn in deze verhalen, omdat ze lange tijd in 
Oss op de verschillende fabrieken hebben gewerkt, en daar ook zelf de 
zwijgzaamheid meemaakten die rond de misdaden hing. 
Hoewel Gerard Rooijakkers, die in het voormalige Veerhuis woont, aangaf 
dat de Bende mogelijk wel eens in café het Veerhuis zijn plannen heeft 
gesmeed zijn er, zover wij weten, geen misdaden door hen in Alphen 
gepleegd. Het lag ook niet voor de hand om vanuit Oss hiervoor de Maas 
over te gaan: vluchten was dan zeker niet gemakkelijk. 
Voor een moord in Alphen moeten we bijna honderd jaar terug in de 
geschiedenis. Bij uit de hand gelopen baldadigheid door jongeren wordt dan 
de koopman Christiaan Mollenberg doodgestoken (zie nieuwsbrief februari 
2008). 
 
Voor een andere steekpartij met dodelijke afloop moeten we zelfs 250 jaar 
terug in de geschiedenis! 
Op 20 augustus 1759 ontstaat er een ruzie in het huis van Gerrit Hol. De 
aanleiding is een onenigheid over bomen, die te dicht bij het land van Gerrit 
Hol zijn gepoot. Huibert Livius, die 2 huizen verder woont, werd door de 
rechtbank gelast om deze te verwijderen, maar toen dat niet (snel genoeg) 
gebeurde heeft Gerrit Hol dat zelf gedaan. Huibert Livius gaat hierover 
verhaal halen ten huize van Gerrit Hol. Op dat tijdstip is de Oijense brouwer 
Anthonie Proenings daar om een ton bier af te leveren. Daarbij worden de 
messen getrokken en wordt er over en weer gestoken. Livius daagt Hol uit 
om mee naar buiten te komen. Proenings komt met een stok, waarmee hij de 
ton heeft gerold, tussenbeiden maar kan niet voorkomen dat Gerrit Hol in zijn 
borst wordt gestoken. Op de dijk voor zijn huis zakt hij in elkaar. Binnen een 
kwartier overlijdt hij aan deze verwonding. 
 
Als getuigen vinden we in de verslagen van deze strafzaak genoemd 
buurjongen Derk Teeuwis, 14 jaar oud. Hij is naast de brouwer de enige die 
verklaart iets van de steekpartij gezien te hebben. Andere buren, worden wel 
als getuige gehoord, maar hebben van het gevecht niks gezien. Wel weten ze 
van de onenigheid die er was over de bomen. Twee buurvrouwen verklaren 
bij de vraag of er ook drank in het spel was, dat niet gezien te hebben, maar 
ze hebben naderhand wel horen zeggen dat zij beide “eene verheuging 
zouden gehad hebben”. Ook een Ossenaar, die met paard en kar voorbij is 
gekomen na het voorval kan met zijn getuigenis geen nieuwe feiten 
aandragen. 

Livius blijkt in Oijen ook al eens zijn mes gebruikt te hebben bij een 
onenigheid met een kleermaker op de Meerdijk bij Oss, tijdens de Osse 
markt. 
Na zijn daad verdwijnt Huibert Livius in zijn huis en maakt zich “vluchtig”. Een 
drietal oproepen om zich te melden, leveren niets op. Door de rechter worden 
dan alle gerede en ongerede goederen van Livius in beslag genomen. 
 
In een brief laat Hendrina Essinghe, de vrouw van Livius, weten, dat zij geen 
weet had van de daden van haar man, en dat hij voor handel nu naar het land 
van Kleef is en vervolgens bij het Franse leger zal gaan. De straf die hem 
wacht is onthoofding door het zwaard! 

Een stukje uit het vonnis 
 
De plaats delict laat zich nu 250 jaar later moeilijk vaststellen. De in het 
proces verbaal genoemde personen wonen niet meer bij elkaar in de buurt 
als in 1810 de eerste lijsten van inwoners worden gemaakt. De naam Hol 
komt dan veelvuldig voor in Alphen. De naam Livius alleen aan de Schans, 
nabij het Veerhuis. 
 


